
Voorzien van  
uw logo of  
tekst voor  

€0,23 per stuk 

Roomboter 
amandelstaaf
1 t/m 9 stuks  5,46 p.st. 
10 t/m 20 stuks  5,19 p.st. 
21 t/m 50 stuks  4,91 p.st. 
51 t/m 99 stuks  4,64 p.st. 
100+ stuks  4,37 p.st.

Roomboter 
amandelletter
1 t/m 9 stuks  10,32 p.st. 
10 t/m 20 stuks    9,81 p.st. 
21 t/m 50 stuks    9,29 p.st. 
50 t/m 99 stuks    8,77 p.st. 
100+ stuks    8,26 p.st.

Andere letter dan S 1.38 per letter extra

Gevuld 
speculaastaart
1 t/m 9 stuks  7,11 p.st. 
10 t/m 20 stuks  6,75 p.st. 
21 t/m 50 stuks  6,40 p.st. 
51 t/m 99 stuks  6,04 p.st. 
100+ stuks  5,69 p.st.

Chocoladeletter 
225 gram  6,65 p.st. 

Wij gebruiken 
alleen échte  

roomboter en 100% 
amandelspijs.

Sint Boek Taart
8 personen 12,80 p.st. 
Vulling van kinderbueno en bovenop  
een melk chocoladeletter.

7.95

Gevuld
speculaasstaaf
1 t/m 9 stuks  5,46 p.st. 
10 t/m 20 stuks  5,19 p.st. 
21 t/m 50 stuks  4,91 p.st. 
51 t/m 99 stuks  4,64 p.st. 
100+ stuks  4,37 p.st. 

Alles voor een

Sint Feestdoos Compleet
Een feestdoos met 200 gram pepernoten,  
amandelstaaf, een luxe chocoladeletter en  
2 stuks speculaasbrokken. 

Sinterklaas Cadeautas
Cadeautasje met 200 gram pepernoten,  
2 stuks speculaasbrokken en een Schoenletter. 

Verras uw medewerkers 
met een sintpakket!

 8.72

Sint Feestdoos De Luxe
Stel zelf een pakket van onze producten samen 
en wij verpakken het in een mooie cadeaudoos. 

 Stel
zelf 

samen

Liever zelf  
samenstellen? 

Neem dan  
contact met 

ons op! 

 19.22

Prijzen zijn exclusief BTW.



Kerstkrans 
amarenekers
1 t/m 9 stuks  11,47 p.st. 
10 t/m 20 stuks    10,89 p.st. 
21 t/m 50 stuks    10,32 p.st. 
51 t/m 99 stuks   9,75 p.st. 
100+ stuks   9,17 p.st.

Kerstkrans traditioneel 
of amandel
1 t/m 9 stuks  10,78 p.st. 
10 t/m 20 stuks    10,24 p.st. 
21 t/m 50 stuks    9,70 p.st. 
51 t/m 99 stuks   9,16 p.st. 
100+ stuks   8,62 p.st.

Kerststaaf traditioneel 
of amandel
1 t/m 9 stuks  5,73 p.st. 
10 t/m 20 stuks    5,45 p.st. 
21 t/m 50 stuks    5,16 p.st. 
51 t/m 99 stuks   4,87 p.st. 
100+ stuks   4,59 p.st.

Klassieke Kerststol  
650 gram
1 t/m 9 stuks  8,49 p.st. 
10 t/m 20 stuks  8,06 p.st. 
21 t/m 50 stuks  7,64 p.st. 
51 t/m 99 stuks  7,21 p.st. 
100+ stuks  6,79 p.st.

Klassieke Kerststol 
1.100 gram
1 t/m 9 stuks  12,39 p.st. 
10 t/m 20 stuks     11,77 p.st. 
21 t/m 50 stuks     11,15 p.st. 
51 t/m 99 stuks     10,53 p.st. 
100+ stuks     9,91 p.st.

Caketulband

Kerstcadeau Verrassing
Stel zelf een pakket van onze producten samen 
en wij verpakken het in een mooie doos of 
cadeautasje. 

Kerst Feestdoos Compleet
Feestelijke doos gevuld met Roomboter kerst-
staaf, klassieke stol (650 gram), caketulband 
naturel, schuimkransjes (8 stuks). 

Een smaakvol kerstfeest
voor uw medewerkers. 

Alles voor een

Naturel  8,94 p.st. 
Red Velvet 9,86 p.st.

 Stel
zelf 

samen

Meesterbakker Stol
800 gram
Met amarenekers. 
1 t/m 9 stuks  10,55 p.st. 
10 t/m 20 stuks  10,02 p.st. 
21 t/m 50 stuks  9,50 p.st. 
51 t/m 99 stuks  8,97 p.st. 
100+  stuks  8,44 p.st. 

Kerststaaf 
amarene
1 t/m 9 stuks  6,38 p.st. 
10 t/m 20 stuks    6,06 p.st. 
21 t/m 50 stuks    5,74 p.st. 
51 t/m 99 stuks   5,42 p.st. 
100+ stuks   5,10 p.st.

 26.56

Wij gebruiken 
alleen échte  

roomboter en 100% 
amandelspijs.

Voorzien van  
uw logo of  
tekst voor  

€0,23 per stuk 

Liever zelf  samenstellen? Neem dan  contact met ons op! 

Prijzen zijn exclusief BTW.



Hoe te bestellen?
U kunt uw bestelling plaatsen via kantoor@uljee.info.  

U ontvangt dan altijd een bevestiging van uw bestelling.
Voor vragen zijn wij maandag tot en met vrijdag telefonisch 

bereikbaar op: 010-4190371 van 08.00 - 17.00 uur. Neem gerust 
contact met ons op, we denken graag met u mee.

 
Bestellingen met een orderbedrag boven de € 75,- kunnen wij 

gratis bezorgen in de ochtend. 
Indien het orderbedrag onder de € 75,- ligt, brengen wij € 6,84 in rekening.

Alle genoemde prijzen in deze folder zijn exclusief btw.  
Voor alle producten geldt: leverbaar zolang de voorraad strekt.

Alles voor een

Oliebollen, appelbeignets
en lekkere snacks.  

Oliebollen  
zonder rozijnen 
1,15 per stuk 

Oliebollen  
per stuk
1,19 per stuk 

Oliebollen  
10 stuks
11,90 per 10 stuks + 1 gratis

Borrelsaucijzen 
9 stuks
5,05

Appelbeignets
2,02 per stuk

7,57 per 4 stuks


